
2018–2019   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა 

 

ეკონომიკის  მიმართულებით ს ამაგისტრო ნაშრომების დაცვა განხორციელდება 2019 წლის 5 აგვისტოდან  07 აგვისტოს  ჩათვლით  

10.00 სთ-დან (ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.2, უნივერსიტეტის X კორპუსი,  ოთახი  №609) 

 

 სამაგისტრო პროგრამა  - ეკონომიკა 

## გვარი, სახელი მოდული თარიღი 

1 არაბული ალექსანდრე ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

2 ბენიძე ბექა ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

3 ბოკუჩავა ბაჩუკ ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

4 გაჩეჩილაძე სიმა ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

5 გოგენია მარიამ ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

6 გუტიკაშვილი ქეთევან ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

7 დუმბაძე ნინო ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

8 ვარდოსანიძე თეკლა ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

9 ზოიძე ალეკო ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

10 იოსელიანი გივი ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

11 ნონიკაშვილი ლელა ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

12 ონიანი მარიამ ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

13 პატარიძე სალომე ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

14 რთველიაშვილი თეონა ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 



15 შაკაია ხატია ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 05.08.2019 

1 აბრამაძე ანა ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

2 გარუჩავა გიორგი ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

3 ვარამაშვილი ანა ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

4 ივანიძე ნიკა ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

5 მერებაშვილი ნათია ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

6 ოტიაშვილი მარიამი ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

7 ღურწკაია თამთა ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

8 შარია ბადრი ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

9 ხვედელიძე ანა ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 05.08.2019 

1 ბერკაცაშვილი მარიამ მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

2 გოგენია ანა მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

3 ებილაშვილი დავითი მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

4 ზაბახიძე სალომე მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

5 თედიაშვილი მირიან მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

6 კაკაბაძე მარიამ მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

7 კაპანაძე ანა მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

8 კვინიკაძე გიორგი მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

9 კლარჯეიშვილი გიორგი მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

10 ლაშხი ანი მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

11 მახარობლიშვილი ნინო მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

12 მესხი ანი მაკროეკონომიკა 06.08.2019 



13 მიქელაძე მურად მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

14 მღებრიშვილი მიხეილი მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

15 ოჩიგავა ვასო მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

16 სამადაშვილი ნიკა მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

17 სონღულაშვილი ხატია მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

18 სულუაშვილი მიხეილ მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

19 ჩილინგარაშვილი ტატო მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

20 წიკლაური ზაზა მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

21 ხაჩიძე სოფიკო მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

22 ჯანგველაძე გვანცა მაკროეკონომიკა 06.08.2019 

1 
ბაბუციძე თეიმურაზ 

ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური 

დიპლომატია 

06.08.2019 

2 
მაღლაკელიძე მერი 

ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური 

დიპლომატია 

06.08.2019 

3 
ხიზანიშვილი ანანო 

ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური 

დიპლომატია 

06.08.2019 

4 
ხუციშვილი ნიკო 

ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური 

დიპლომატია 

06.08.2019 

1 გოგოტიშვილი ანა ბიზნესის ეკონომიკა 07.08.2019 

2 ელიზბარაშვილი გიგი ბიზნესის ეკონომიკა 07.08.2019 

3 ქებაძე ნათია ბიზნესის ეკონომიკა 07.08.2019 

4 ყავრელიშვილი გიორგი ბიზნესის ეკონომიკა 07.08.2019 

5 ჩიტიშვილი გიგა ბიზნესის ეკონომიკა 07.08.2019 

6 ცუცქირიძე გივი ბიზნესის ეკონომიკა 07.08.2019 

7 ცხადაია მარიამ ბიზნესის ეკონომიკა 07.08.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 წკრიალაშვილი მადონა ბიზნესის ეკონომიკა 07.08.2019 

1 ბეგდარაშვილი თამარი საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

2 ბეჟანიძე ელისო საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

3 ზარდიაშვილი ირაკლი საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

4 ჟიჟიაშვილი ზურაბი საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

5 ტერ-სარქისიანი ანა საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

6 ყავრელიშვილი თამაზ საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

7 შვანგირაძე მათე საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

8 ხაჩიძე ალექსანდრე საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

9 ხაჩიძე სალომე საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

10 ჯინჭველაშვილი ვახტანგი საერთაშორისო ეკონომიკა 07.08.2019 

1 ბერიძე ილია ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია 07.08.2019 

2 მაზანიშვილი გიორგი ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია 07.08.2019 

3 ჯმუხაძე გიორგი ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია 07.08.2019 

1 ბარბაქაძე საბა თეორიული ეკონომიკა 07.08.2019 

2 ბრეგვაძე ელენე თეორიული ეკონომიკა 07.08.2019 

3 მეშველიანი ფერიდე თეორიული ეკონომიკა 07.08.2019 

4 ჯულაყიძე ჯულიეტა თეორიული ეკონომიკა 07.08.2019 


